DECRET D'ALCALDIA
D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST PER A L’ANY 2019
Considerant que no ha resultat possible complir, abans de 31 de desembre, els tràmits
necessaris perquè el Pressupost de l’exercici 2019 entrés en vigor l'1 de gener de 2019.

Examinada la documentació que l'acompanya, vistos els informes esmentats i preceptius
que hi consten a l’expedient, i de conformitat amb allò establert en els articles 169.6 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 21.4, segon paràgraf, del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril,
RESOLC
PRIMER. Procedir a la pròrroga del pressupost per a l'any 2019, amb el contingut
assenyalat en informe d'Intervenció de data 10 de gener de 2019 i que, resumit per
capítols, es detalla seguidament:
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Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 10/01/2019
HASH: b06cb67fe3f89a4cf45dd94eed5758a7

Vist que amb data 10 de gener de 2019, es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment
de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària, de la Regla de Despesa i el Deute Públic, en
sentit favorable.

Número : 2019-0002 Data : 10/01/2019

Vist l'informe de la Secretaria Intervenció Municipal, de data 10 de gener de 2019, sobre la
pròrroga per a l'any 2019 del Pressupost municipal de l’any anterior, on es detallen les
baixes de crèdits improrrogables, així com altres ajustos que procedeixen.
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José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 10/01/2019
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Decret d’alcaldia
Expedient núm.: 3/2019
Assumpte: Pròrroga del Pressupost exercici 2019

En dono fe
El Secretari interventor tresorer
Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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L’Alcalde
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TERCER. Donar compte de la present Resolució a la Junta de Govern Local i al Ple de la
Corporació en la pròxima sessió que celebrin.

Número : 2019-0002 Data : 10/01/2019

SEGON. Significar que el pressupost prorrogat, mentre que no es disposi del definitiu que,
en tot cas, s’aprovarà amb efectes d’1 de gener, a més del supòsit d’incorporació de
romanents, podrà ser objecte de qualsevol de les restants modificacions pressupostàries
previstes en la Llei.

